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2014-01-20 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Ola Schön 
08-523 019 29 
ola.schon@sodertalje.se 
 
 
 
Tid och plats: Fredagen den 31 januari 2014 klockan 08.30 i Dirigenten, plan 1, Stadshuset 

 
 
 
 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 
 

2.  Fastställande av dagordning 
 

3.  Information från Polisen 
Dnr KS 14/10 
 

4.  Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS 
Dnr KS 14/15 
 

5.  Aktuella uppgifter om flyktingmottagning 
Dnr KS 14/11 
 

  
Ekonomi och ägarstyrning 
 

6.  Finansiell riskrapport 
Dnr KS 14/07 
 
Beslutsunderlag    
Rapport den 31 december 2013  
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7.  Preliminärt bokslut för 2013 – muntlig information 
Dnr KS 14/22 
 

8.  Ny modell för schablonintäkter för flyktingar 
Dnr KS 13/370 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2014 med  
PM samma datum  
Bilaga 1 Information om övriga ersättningar från Migrationsverket  
 

9.  Förlängd borgen för EU-projektet BERAS-
implementation 
Dnr KS 13/431 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelens kontors tjänsteskrivelse den 18 december 2013  
Kommunstyrelens kontors tjänsteskrivelse den 21 juli 2010 med bilagor  
Likviditetsprognos den 16 december 2013  
 

10.  Gemensam gymnasieregion – fortsatt process  
Dnr KS 14/26 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 20 januari 2014 
Förslag till skrivelse till KSL  
  

11.  Hantering av anslag för lokalanpassningsåtgärder 
Dnr KS 13/388 
 
Beslutsunderlag  
Utbildningskontorets och kommunstyrelsens kontors gemensamma 
tjänsteskrivelse den 20 januari 2014  
Utbildningskontorets och kommunstyrelsens kontors gemensamma 
tjänsteskrivelse den 21 november 2013  
Utbildningsnämndens beslut den 3 december 2013  
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12.  Stadsnät till Mölnboskolan 

Dnr KS 14/25 
 
Beslutsunderlag  
Utbildningskontorets och kommunstyrelsens kontors gemensamma 
tjänsteskrivelse den 20 januari 2014  
 

13.  Idrottshall Pershagen 
Dnr KS 12/502 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets och kommunstyrelsens kontors gemensamma 
tjänsteskrivelse den 20 januari 2014  
Utbildningskontorets och kommunstyrelsens kontors gemensamma 
tjänsteskrivelse den 9 oktober 2013 med bilagor  
Utbildningsnämndens beslut den 22 oktober 2013, § 144  
 

14.  Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa 
för sotning och brandskyddskontroll 
Dnr KS 14/23 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 januari 2013  
Förslag till taxa för sotning  
Förslag till taxa för brandskyddskontroll  
 

15.  Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns 
brandförsvarsförbunds material, tjänster och service 
som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om 
skydd mot olyckor 
Dnr KS 14/23 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 januari 2013  
Förslag till taxa för material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst 
enligt lagen om skydd mot olyckor  
Direktionens beslut den 16 december 2005, § 80   
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Övriga ärenden 
 

16.  Utredning om behovet av boende anpassat för äldre 
Dnr KS 12/246 
 
Beslutsunderlag   
 

17.  Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun – förslag 
till ny modell   
Dnr KS 1 
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2014 
PM den 20 januari 2014  
 

18.  Revidering av reglemente för arbetslivsnämnden 
Dnr KS 13/387 
 
Beslutsunderlag 
Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013  
Reglemente för arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämndens beslut den 12 december 2013, § 84  
 

19.  Yttrande över E-delegationens betänkande 
”Organisering av framtidens e-förvaltning” 
(SOU 2013:75) 
Dnr KS 13/367 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 9 januari 2014  
Förslag till yttrande  
Sammanfattning av betänkandet ”Organisering av framtidens e-förvaltning” 
Hela betänkandet finns att läsa på E-delegationens hemsida:  
http://www.edelegationen.se/Publikationer/Betankanden/Organisering-av-
framtidens-e-forvaltning/  
 

20.  Information från stadsdirektören 
Dnr KS 13/09 

http://www.edelegationen.se/Publikationer/Betankanden/Organisering-av-framtidens-e-forvaltning/
http://www.edelegationen.se/Publikationer/Betankanden/Organisering-av-framtidens-e-forvaltning/
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21.  Meddelanden 

 

a) Äldreomsorgsnämndens beslut den 3 december 2013 om lokala 
värdighetsgarantier för äldreomsorgen.   
 

b) Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet: regeringsbeslut om ändring av 
modellen för stimulansbidrag.  
Kopior har överlämnats till arbetslivskontoret och Johan Ward/stadsdirektörens 
kansli.  
 

c) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting: Slutrapport remissynpunkter på 
SL:s trafikförändringar 2013/2014.  
Kopia har överlämnats till samhällsbyggnadskontoret.  
 

d) Skolverket: beslutsmeddelande om statsbidrag för karriärtjänster 1 juli – 31 
december 2013.  
Kopior har överlämnats till utbildningskontoret och ksk/redovisning.  
 

e) Boverket: beslut om fördelning av prestationsbaserat stimulansbidrag.  
Kopior har överlämnats till samhällsbyggnadskontoret och ksk/redovisning.  
 

f) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 
beslut nr 19 ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om fartsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 
2014”. 
Kopia har överlämnats till social- och omsorgskontoret.  
 

g)  Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 
beslut nr 18 ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige”.  
Kopia har överlämnats till utbildningskontoret.  
 

h) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 
beslut nr 17: ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014”. 
Kopia har överlämnats till social- och omsorgskontoret.  
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i) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 

beslut nr 16 ”Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2014” 
Kopia har överlämnats till social- och omsorgskontoret.  
 

j) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 
beslut nr 15 ”Överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten.   
Kopia har överlämnats till social- och omsorgskontoret.  
 

k) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 
beslut nr 14 ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.  
Kopia har överlämnats till social- och omsorgskontoret.  
 

l) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens 
beslut nr 9 ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014.  
Kopia har överlämnats till social- och omsorgskontoret.  
 

m) Syvab: Kopia av brev till Stockholm Vatten VA AB, med bekräftelse på  
uppsägning av avtal mellan SYVAB OCH Stockholms kommun.  
Kopior har överlämnats ekonomidirektören och finanschefen.  
 

22.  Anmälan av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens ordförande nr 41-49/2013, 1-4/2014 
Stadsdirektören nr 69-93/2013, 1-5/2014 
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23.  Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträ-

den den 30 september och 28 oktober 2013 
 
30 september 2013   
 
a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Fördel Södertälje – marknadsför 

vårt unika läge för företagsetableringar”. 
Motionen har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast den 1 mars 2014.  
 

b) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Revidera reglerna för kommunens 
Sociala investeringsfond”. 
Kommunstyrelsens ordförande har besvarat motionen utan remittering.  
 

c) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Rusta hundrastgårdarna”. 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kommundelsnämnderna för 
yttrande senast den 1 mars 2014.  
 

d) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Landsbygdsvision 
2025”. 
Motionen har remitterats till stadsdirektören och kommundelsnämnderna för 
yttrande senast den 1 mars 2014.  
 

e) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Näringslivs- och 
landsbygdsutveckling för en hållbar kommun för både stad, tätort och 
landsbygd”. 
Motionen har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast den 1 mars 2014. 
 

f) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Bredband på 
landsbygden i Södertälje kommun”.  
Motionen har remitterats till stadsdirektören och Telge Nät för yttrande senast den 
1 mars 2014.  
 

g) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Dränera fotbolls-
/grusplanen på Lina grundskola”.  
 

h) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Utveckla 
tjänstegarantierna i Södertälje kommun”.  
Kommunstyrelsens ordförande har besvarat motionen utan remittering.  
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i) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Stärkt trygghet 
för unga med nätvandrare i Södertälje”.  
Motionen har remitterats till socialnämnden för svar senast den 1 mars 2014.  
 

j) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Inrätta ett vård- 
och omsorgscollage i Södertälje.  
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och arbetslivsnämnden för 
yttrande senast den 1 mars 2014.  
 

k) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Erbjud 
föräldrastödskurser till alla i Södertälje”: 
Motionen har remitterats till socialnämnden och hållbarhetsutskottet för yttrande 
senast den 1 mars 2014.  
 

l) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Mer idrott i 
skolan för goda resultat på flera plan”.  
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna för 
yttrande senast den 1 mars 2014.  
 

m) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken ”Flagga alltid svenskt utanför 
Stadshuset”.  
Motionen har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast den 1 mars 2014.  
 

n) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken ”Uppkalla gata eller offentlig 
plats till Zacharias Anthelius minne”.  
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 1 
mars 2014.  
 

 
28 oktober 2013 
 
o) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Förvandlingsnummer värt en egen 

mässa”.  
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, Telge AB och 
stadsdirektören för yttrande senast den 1 maj 2014.  
 

p) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Akrobatik och estetik i skön 
förening”.  
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 1 maj 2014.  
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q) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Guldläge för ny Marenbro”.  

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för 
yttrande senast den 1 maj 2014.  
 

 
Boel Godner 
 
Kommunstyrelsens ordförande   
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